
FAQ 
Perguntas e respostas  



Aqui você estará conhecendo alguma das 

dúvidas mais frequentes e suas respostas. 

 

Se ainda possuir qualquer dúvida nos contate 

via email. Estaremos sempre prontos a sanar 

todas as suas dúvidas e ajuda-la a crescer 

constantemente. 

  

contato@portaldaconsultora.com.br  

 

 

 



Quem pode se cadastrar no Portal da Consultora? 
Qualquer pessoa maior de 18 anos pode se cadastrar no Portal. Para tanto é 
necessário CPF, endereço, data de nascimento, email, celular e conta bancária 
para receber suas comissões. No caso de não possuir conta bancária, poderá ser 
adquirido o Cartão Pré-Pago VISA do Portal da Consultora. Com ele você 
receberá suas comissões rapidamente e sem nenhum desconto. 
 
 

Existe custo para participar do Portal da Consultora? 
Não há nenhum custo  para se cadastrar no Portal da Consultora. A seu critério 
você poderá estar adquirindo o Cartão Pré-Pago VISA do Portal da Consultora e 
algum outro produto ou serviço oferecido no momento da assinatura. Sugerimos 
adquirir o cartão pois, além de ser um cartão VISA Internacional, suas comissões 
serão pagas mais rapidamente e sem nenhum custo bancário (TED ou DOC). 
 



Porque preciso cadastrar os meus  consumidores? 
Como o Portal direciona o consumidor para a compra diretamente no Site das 
empresas parceiras, cadastrando-o você garante sua comissão em qualquer 
compra que ele efetuar através do Portal da Consultora, mesmo que você não 
esteja presente. Nosso sistema fará todo o trabalho de acompanhamento e 
pagamento de suas comissões. Apenas precisa que você o cadastre, para 
sabermos que ele esta ligado a você. 

 
 

Eu já trabalho Porta a Porta com outros produtos. Isso atrapalha? 
De maneira nenhuma. Isso será um grande atrativo para seus consumidores. O 
Portal da Consultora disponibiliza inúmeros produtos e serviços de interesse 
geral. Seu portfólio de produtos a serem oferecidos a seus consumidores irá 
aumentar muito, possibilitando você  a vender muito mais. 
 



O que é o Clube de Benefícios Portal da Consultora? 
Ao se cadastrar no Portal da Consultora você fará parte do Clube de Benefícios do 
Portal. Assim você estará usufruindo de uma enorme gama de vantagens, entre 
eles descontos na Internet e em várias lojas credenciadas, além de participar do 
programa de fidelidade do Clube. Utilizando-o você estará economizado muito no 
seu dia a dia. 
 

O Clube de Benefícios pode ser estendido ao meu consumidor? 
SIM. Ao se cadastrar no Portal da Consultora ele também fará parte do Clube de 
Benefícios do Portal. E se ele adquirir alguma cesta de benefícios do Clube, você 
também será remunerada por isso.  
 



Quando as comissões são pagas? 
No final do mês serão fechadas as compras efetuadas em nossos parceiros 
comerciais e o sistema calculará a comissão devida. Até o 5º dia útil do mês 
seguinte as comissões serão pagas.   
 
 

Qual valor mínimo de comissão para poder receber? 
Se você possuir o Cartão Pré-Pago VISA do Portal da Consultora qualquer valor 
de comissão será transferido até o 5º dia útil do mês seguinte. 
Se for transferência bancária (via DOC ou TED) o valor mínimo de comissão será 
de R$ 200,00 e será descontado o valor da transferência (DOC ou TED). 
 



São somente estes os produtos e serviços no Portal? 
NÃO. Estamos em permanente negociação com novos parceiros comerciais que 
possam agregar produtos e serviços de qualidade e de interesse do público em 
geral. 
 
 

Haverá treinamento sobre os produtos a serem oferecidos? 
Estaremos constantemente enviando informações importantes sobre os produtos 
e serviços comercializados. Suas principais características, como ofertar, seus 
benefícios e todos os detalhes para que você possa gerar o interesse em seu 
consumidor.  
 


